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Maailman vesipäivä 22.maaliskuuta
RAJAJOKIKOMISSON RAJAJOKIAVUSTUS KOLMELLE HANKKEELLE
Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Samana
vuonna pidettiin Rio de Janeirossa YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi. Vesipäivän
tarkoituksena on lisätä tietoa ennen kaikkea vesivarantojen vaikutuksesta ihmisten
jokapäiväiseen elämään. Juhlistaakseen omalta osaltaan maailman vesipäivää Suomalaisruotsalainen rajajokikomissio on myöntänyt saamiensa hakemusten perusteella
rajajokiavustuksia kolmelle hankkeelle.
Tämän vuoden toimintaan suunnatussa haussa rajajokikomissioon tuli yhteensä 10
hakemusta rajan molemmilta puolilta. Hakuaika päättyi 16.2.2020. Komissio päätti, että
enintään 10 000 euron suuruinen rajajokiavustus jaetaan seuraavasti:
-

4000 euroa Tornionjoen koskikalastukseen liittyvän Unesco-selvityksen
julkaisu. Hakija Pro Siika ry Torniosta ja Haaparannan kunta

-

3972 euroa Tornion Putaan koulun Tornionlaakson retki 9.luokkalaisille. Hakija:

Putaan koulu
-

18000 kruunua (noin 1700 euroa) Haaparannan Korpikylän Suogårdenissa
laulukurssi ja esityksiä Kukkolankoskella. Hakija: Korpikylä hembygdsförening
(kotiseutuyhdistys)

Unesco-selvitys
Hankkeen tavoitteena on painaa Unesco-selvitys suomeksi ja ruotsiksi. Selvitys käsittelee
Tornionjoen koskikalastuskulttuurin mahdollisuuksia hakeutua Unescon aineettoman
kulttuuriperinnön luetteloon. Selvitys on tehty osana Pro Siika ry:n Meän maa matkalla
maailmalle -hanketta.
Paikalliset yhteisöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä kalakannan ja lippouskulttuurin
vaalimiseksi. Koskikalastuskulttuuri hyväksyttiin Suomen kansalliseen elävän perinnön
luetteloon 2017 ja Ruotsin kansalliseen Levande kulturarv-luetteloon 2018.
Hankkeen rajan ylittävä yhteistyö: Tornionjoen koskikalastuskulttuuri on monikansallista
kulttuuriperintöä, jonka vaaliminen onnistuu parhaiten laajalla rajat ylittävällä yhteistyöllä,
joka samalla mahdollistaa Unescon haun. Kaksikielinen selvitys tukee osaltaan
pitkäaikaisen rajat ylittävän kulttuuriyhteistyön jatkumista.
Rahoituksen perustelut: Hanke edistää yli rajan tapahtuvaa yhteistyötä ja tähtää
Tornionjoen koskikalastuksen saamiseen Unescon aineettoman perinteen luetteloon.
Rahoitetaan 4000 eurolla.

Tornionlaakson kurssi
“Juuret, joista ponnistaa. Siivet, joilla lentää.” Putaan koulun elämyskurssi Tornionlaaksoon.
Putaan koulussa on huomattu, että Tornionlaakson kulttuuri, luonto ja historia tunnetaan
huonosti. Koulu on suunnitellut kahden päivän intensiivikurssin, joka ylittää oppiainerajat,
koulupiirit ja valtioiden rajat. Retkikohteina ovat mm. Kukkolaforsen, Matarengin kirkko ja
Hanhivittikko, Masugnsbyn, Laestadiusmuseo,Torniojoen bifurkaatiokohta, Matkakoski ja
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Aavasaksa. Retkelle osallistuu yhdeksäsluokkalaisia oppilaita Putaan koulusta. Jokainen
oppilas tekee esitelmän, joka liittyy alueen luontoon, henkilöihin, tapahtumiin tai uskontoon.
Retkellä korostuu Tornionlaakson yhteinen menneisyys ja tulevaisuus Tornionjoen
molemmin puolin.
Rajan ylittävä yhteistyö: Käytetään paikallisia oppaita jokaisessa kohteessa, joita ovat:
Kukkolaforsen, Matarengin kirkko, Hanhivittikko, Masugnsbyn, Laestadiusmuseo, Matkakoski
ja Aavasaksa.
Rahoituksen perustelut: Hanke edistää Tornionjokilaakson ja sen kulttuurin
tuntemusta yli rajan.

Kulttuuripäivät Korpikylän Suogårdenissa
Laulukurssi ja konsertti Haaparannan Korpikylässä. Suunnataan lapsille, nuorille, aikuisille,
vanhemmille. Tavoitteena ylittää sukupolvien välistä kuilua. 24.-26.7.2020 perjantai-lauantai
kurssi, opettajana laulupedagogi Anna Fält Suomesta. Yhteislaulua kaikille kyläläisille
lauantai-iltana ja keskustellaan, miten huolehtia omasta kulttuurista ja perinteistä joen
varrella. Sunnuntaina kurssiosallistujat pitävät konsertin siikajuhlilla Suomen ja Ruotsin
puolen Kukkolankoskella, jonne myös kuljetukset. Haettava summa: 18000 kruunua.
Rahoituksen perustelut: Hanke edistää paikallista kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurin
vahvistamista yli rajan.

Rajajokiavustuksen tausta
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio avustaa vuosittain Tornionjoen vesistöalueella
hankkeita ja aktiviteetteja, jotka liittyvät veteen, luontoon, kalastukseen, kulttuuriperintöön ja
yhteistyöhön näissä rajajokisopimukseen liittyvissä aiheissa.
Rajajokikomissio on myöntänyt avustusta vuodesta 2016 lähtien.
Avustuksen hakija voi olla yksityinen henkilö, yhdistys tai organisaatio. Avustus maksetaan
tuen saajalle jälkikäteen hankkeen toteutuneista ja todennetuista kustannuksista.
YHTEYSTIEDOT:
Rajajokikomissio www.srrjk.fi
Kanslia puh: +358 40 7055 509
sähköposti: info(at)srrjk.fi
Twitter @Tornionjoki
Avustuksen saajien yhteystiedot:
UNESCO-Rajaton, elävä kultuuriperintö: ProSiika ry, Markku Vaaraniemi
puh. +358 405590836
Tornionlaakson retki, Putaan koulu, opettaja Päivi Pukero +358 50 597 1369
Kulttuuripäivät Korpikylän Suogårdenilla, Korpikylä hembygdsförening
(kotiseutuyhdistys), Sven Keskitalo +46 70 318 5869
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